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 .  ألنه متصلٌ بتراث هذه اُألمة     ؛ إنَّ موضوع املخطوطات العربية موضوع حساس ودقيق      

ـ            ـ  . اراوهو موضوع قومي متعلق بعلوم األمة العربية إبان ضـتها وحض ني نـذكر    وح
 وينبغي  ،  فإنَّ الذهن ينصرف ِإىل التراث العريب الذي يعد أساس علوِمها          ، املخطوطات العربية 

 – ووصـلها    ،  وصرف اجلهود حنو احلفاظ عليها وإحيائها واالستفادة منـها         ، االهتمام ا 
 .  املُفضي ِإىل املستقبل،  باحلاضر–كماٍض 

 ،  مث دراسـتها   ، ُء التراث العريب يف خمتِلف العلوم إلّا بتحقيق النصوص        وال يتسنى لنا إحيا   
 واملخطوطـات معـدودة     ،  هذه النصوص وندرسـها     ولكن كيف حنقِّق   . واالستفادة منها 

 والعالَمين اإلسـالمي    ،  يف الوطن العريب   ، باأللوف ومبعثرة يف مكتبات العالَم العامة واخلاصة      
 ومن تركيـا حـىت      ،  من املغرب حىت باكستان    ،  أربع قارات   وهي منتشرة عرب   . واألجنيب
 .  ومن أوربا حىت أمريكا، الصومال

 خطوةٌ هامة تكشف لنا     ،  حتقيقًا ودرسا  ، أعين أنه ينبغي أن تسبق االشتغالَ باملخطوطات      
متصـنيف   .  تلك هي الفهرسة والتصـنيف     .  يف املكتبات العامة واخلاصة من كنوٍز دفينة       اع 
 ويف  ،  وخمطوطات يف اللغـة    ،  فمخطوطات يف األدب   ، خطوطات إىل فنون وموضوعات   امل

 .  وغريها،  والعلوم،  والطب،  واجلغرافيا، التاريخ
 ومؤلفهـا   ، )عنواا( كبيان امسها    ، أما الفهرسة فهو إجناز املادة األساسية عن املخطوطة       

 واسـم   ، وسطور صفحاا وقياسها   وعدد أجزائها وأوراقها     ،  وأوهلا وآخرها  ، وسنة وفاته 
 وذكر التملكات والسماعات واإلجازات     ،  ونوع اخلط  ،  ومكانه ،  وتاريخ نسخها  ، ناسخها

 ، بها وذكر املصادر اليت توثِّق اسم املخطوطة وتنسبها لصاح        ،  وبيان موضوعها  . املثبتة عليها 
 . يدة عن املخطوطةوغري ذلك من املعلومات املف

 تظلّ املخطوطات   ،  وطبع هذه الفهارس ونشرها    ، خطوطات وتصنيفها وبدون فهرسة امل  
 إلّا بطريق الصدفة أو     ،  أو الوصولُ إليها   ، يف املكتبات العامة واخلاصة سرا ال يستطاع معرفتها       

 . احلظ
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 وهي ختتلف كثريا عن     . وأصارحكم أن فهرسة املخطوطات من األعمال العلمية غري اهلينة        
 ودربـة   ،  وِإىل خـربة طويلـة     ،  وحيتاج هذا العمل ِإىل صرب وأناة      . املطبوعةفهرسة الكتب   

 كما حيتاج ِإىل أرضية صلبة ومتسعة من الثقافة العربية والعلوم املختلفة اليت تسـاعد               . ماهرة
 وقـراَءة نصوصـها قـراَءة دارس        ، على التعرف على املخطوطات عند فحصها من الداخل       

 باسم  – خبط مغاير    –نونةً   أو مع  ،  مبتورةَ األول أو اآلِخر    املخطوطةُنت   خاصة إذا كا   ؛ مدقِّق
 .  أو منسوبةً ِإىل غري مؤلفها، خاطيء

وكم ظهر يف الفهارس املطبوعة من األوهام واألخطاء اليت يكشفها الباحث املتخصـص             
ـ         جند أوهاما تثري الضحك عند مفهرس أخذ       . الواعي وى  بظاهر العنوان دون أن يـدري حمت

 املتـوىف  ،  وحيضرين كيف وضع مفهرس كتاب املثلـث أو املثلثـات لقُطْـرب          . املخطوطة
 .  وهو يف اللغة،  يف العلوم الرياضية مع اهلندسة واحلساب، هـ٢٠٦

    كِّيت » إصالح املنطق «وكيف وضع كتابوهـو يف    ،  يف علم الفلسفة واملنطق    البن الس 
أليب هـالل   » الصناعتني« وكتاب   ،  البن ِجني  »سر الصناعة « وكيف وضع كتاب     . اللغة

 والثاين يف صناعة    ،  يف حني أن األول يف صناعة اإلعراب       ،  يف اِحلرف والصناعات   ، العسكري
 .  فهو يف البالغة والنقد، النظم والنثر

وإذا أردت ذكر املزيد من األمثلة على شيوع األخطاء عند الفهرسة والتصـنيف نتيجـة               
ـ ٣٥٠ املتوىف ، أليب إبراهيم إسحاق الفارايب   » ديوان األدب «كر كتاب    أذ ، العجلة  ، هـ

 .  أو الشعر،  يوهم عنوانه أنه يف األدب، وهو كتاب يف اللغة
 وكتـاب   ، »القـانون «كتـاب   : هـ كتابان   ٤٢٨  املتوىف ، وكذلك للرئيس ابن سينا   

 والعكس هـو    . اين يف الطب   والث ،  واملتعجل يظن أن األول يف احلكمة والفلسفة       . »الشفاء«
 .  يف احلكمة والفلسفة»الشفاء« و،  يف الطب»القانون« فإن ، الصحيح

 ، البن تغـِري بـرِدي    » النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة     «واملثل الثالث كتاب    
 أخذًا باجلزء األول مـن      ،  وصنف ومهًا يف الفلك    .  وهو كتاب يف التاريخ    ، هـ٨٧٤املتويف  
 .  دون معرفة الكتاب أو تقليب مادته، نوانالع

 وهي جمموعة من املصادر األساسية      . وال بد للمفهرس أن يستعني بأدوات عمٍل مساِعدة       
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 أو تكشف عن غموض بعض املخطوطـات        ، اليت توثِّق اسم املخطوطة أو نسبتها إىل مؤلفها       
كشـف  « و ، للندمي» هرستالف« ومن هذه املصادر املشهورة      . وتساعد على حلِّ معضالا   

) باشـا (إلمساعيل  » هدية العارفني «و  » إيضاح املكنون «:  وذياله   ،  حلاجي خليفة  »الظنون
» معجم املؤلفني « و ؛ للزِركِْلي يف مثانية أجزاء   » األعالم« و ؛  وكلها يف ستة أجزاء    ، البغدادي

 »تاريخ األدب العريب  « و ؛ )ويف أربعة جملدات يف طبعته احلديثة     (عشر جزًءا    لكحالة يف مخسةَ  
 نيلفـؤاد سـزكَ   » تاريخ التراث العريب  « و ؛ يف جملدين وثالثة مالحق   ) باألملانية(لربوكلمان  

 وكذلك ميكـن الرجـوع إىل       . والذي صدر منه حىت اآلن أكثر من عشرة أجزاء        ) باألملانية(
 .  وفهارس املخطوطات املطبوعة، أمهات كتب التاريخ والتراجم والطبقات

 :عند العرب قدًميا  )٢(
 معناها الكتاب الذي تجمع فيه      ،  كلمة فارسية  -مجعها فهارس   و - :  أو فهرست  فهرس
 .  واشتقوا منها صيغا متعددة،  وأدخلوها لغتهم،  وقد عرا العرب. أمساء الكتب

 بإزاء وجـود املكتبـات العامـة        ،  فهارس املكتبات  ، وقد عرف العرب إبان حضارم    
 وعهـد   ،  العهدين العباسي واألندلسي    وشيوع هذه املكتبات يف    ، هد األموي اصة يف الع  واخل

 وعرفت خزانة املدرسة النظامية يف بغـداد        . األغالبة بالقريوان يف أواخر القرن الثالث اهلجري      
 وخزانة املدرسة الفاضلية يف دمشق يف أواخر القرن السادس          ، يف أواخر القرن اخلامس اهلجري    

 .  وغريها، ياهلجر
 من علـوم    ،  تسجل فيها أمساء الكتب    ، ووصل إلينا أن هذه املكتبات كانت هلا فهارس       

 . القرآن واحلديث والفقه واللغة والشعر والنحو والتصريف والطب وغريه
 كفهرس كتب خزانـة احلكمـة يف        ، ومن هذه الفهارس ما هو يف القرن الثاين اهلجري        

 . خلليفة املأمون الذي كان يف حوزة ا، بغداد
 منـها   . وقد شاع يف القرن الرابع اهلجري وجود هذه الفهارس للمكتبات العامة واخلاصة           

  وكان هلا فهرس لـدواوين     . هـ٣٥٠ الذي ويل قرطبة سنة      ، مكتبة احلكم املستنصر األموي   
تـب   أما فهـرس ك    .  يف كلِّ كُراسة عشرون ورقة     ، الشعر يتكون من أربع وأربعني كُراسة     
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 .  فقد بلغ عشرة جملدات، هـ ٣٨٥ املتوىف ، الصاحب بن عباد
 مكتـوب   ، ويذكر أنه وصل إلينا كشف يحصي كتب اجلامع الكبري بالقريوان ومصاحفه          

 ذُكر فيه أمسـاء الكتـب وخطوطهـا         ، هـ٦٩٣ مؤرخ سنة    ،  باخلط القريواين  ، على الرق 
 . طنة باجللد واحلرير اليت كانت حتفظ فيها والربعة اخلشبية املب، وألواا وجلودها

 يذكَر مع اسـم     ؛ وكانت فهارس املكتبات مرتبة وفْق أمساء الكتب على حروف اهلجاء         
 وكانوا يبدأون يف    .  إن وجد أكثر من نسخة     ،  وعدد النسخ منه   ،  مؤلِّفُه – أحيانا   –الكتاب  

 ويذكرون الكتـب    . لصغرية منها داخل احلرف من الفهرس بالكتب ذات األحجام الكبرية فا        
 مبينني مـا    ،  وجعلوا فصلًا خاصا للمجاميع    .  والناقص منها واملخروم   ، ذات األجزاء العديدة  

 . يف اموع من الرسائل والكتب
 خاصةً ما تعلق باملصاحف إذا كانت       ، واهتموا يف فهارسهم بالنواحي الفنية للمخطوطات     

 وأمساء  ،  وجتليدها ونقوشها وخطوطها من كويفٍّ وغريه      يبها ذاكرين تذه  ، على رقوق أو ورق   
 وبيان األلوان املختلفة املسـتخدمة يف       ،  وأصناف األقالم واألحبار   ، اخلطَّاطني الذين كتبوها  

 ،  وعدد السطور يف كلِّ صفحة     ،  وقَطْعها إن كان كبريا أو صغريا      ،  وعدد أجزائها  ، الكتابة
 .  على املصحف،  أو الوقف،  وذكر التحبيس، ة أو ناقصةوحالة املصاحف إن كانت كامل

 أن العرب عرفوا قدميا كثريا من عناصـر الفهرسـة           ، من هذا العرض املقتضب   ويالحظ  
 فالفهـارس بأغراضـها     .  ال أدوات حبـث    ،  ولكن فهارسهم ظلت قوائم حصر     ، الوصفية
 والتعريـف   ، ألعمـال املخطوطـة   يراد ا توثيق ا   » ببليوجرايف« كأدوات ضبط    ، احلديثة

 مل تظهـر يف     ،  ومبواضع وجودها عن طريق استخالص عناصر حمددة للوصـف         ، مبضامينها
 . األقطار العربية إلّا يف عصر متأخر

 يف أوربا وأمريكا )٣(
 . اهتم األوربيون يف وضع فهارس للتراث العريب اإلسالمي منذ القرن الثامن عشر امليالدي            

 ه بإيطاليا من صنع الراهب العريب اللبناين      ع الفهارس فهرس خمطوطات فلورنس    ونذكر من طالئ  
 وكذلك فهرس مكتبة الفاتيكان الـذي       . م١٧٤٢ الذي صدر سنة     ، اسطفان عواد السمعاين  

 مث وضع راهب عريب آخر من لبنان فهرس املخطوطات العربية           . م١٧٥٦صدر يف رومه عام     
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 مث توالت الفهـارس بعـد ذلـك يف          . م١٧٧٠-١٧٦٠ة   سن ،  يف جملدين  ، يف اإلسكوريال 
 . األماكن اُألوروبية اليت وجدت فيها خمطوطات عربية

 املخطوطـات   ،  تضم إىل ذكر املخطوطات العربيـة      ويذكر أن غالب الفهارس اُألوروبية    
 . الشرقية عموما كالسريانية والفارسية والتركية
 ،  وبعضها باألملانية أو الفرنسية أو اإلجنليزية      ، يةوجاءت بعض الفهارس اُألوروبية بالالتين    

 . أو غريها
 وفنـه أو    ، وبعضها جاء على شكل قوائم كذكر اسم الكتاب ومؤلفه وعـدد أوراقـه            

 كفهـرس  ،  وتاريخ النسخ،  وقد يضاف ِإىل ذلك اسم الناسخ.  ورقمه يف املكتبة   ، موضوعه
 وصدر يف مثانيـة     ، عه األستاذ املعروف آربري    الذي وض  ،  أيرلندا –مكتبة شستربيت يف دبلن     

 .  خمطوطة٢٥٠٠ ووصف فيه حنو ، م١٩٦٦-٥٥ من سنة ، أجزاء
 ،  وفاحتة املخطوطة وايتها   ،  ونوع اخلط  ، وبعضها فيه تفصيالت أخرى كعدد السطور     

 بالواليـات املتحـدة     ،  ومثاله فهرس جمموعة غاريت يف جامعة برنسـتون        . ومصدر شرائه 
 وصدر سـنة    ،  وبطرس عبد امللك   ،  ونبيه أمني فارس   ،  الذي صنعه فيليب ِحتي    ، يةاألمريك
 .  خمطوطة٢٢٥٠ ووصف فيه حنو ، م١٩٣٨

ـ  ،  ويفصل يف ذكر مطالعهـا     ، تابوبعضها توسع يف التفصيل إذ يذكر أبواب الك        ىت  ح
 وضـعه    ومثاله فهرس خمطوطات بـرلني الـذي       . جاءت الفهرسة كأا دراسةٌ للمخطوطة    

 فضلًا عـن    ،  وهو تفصيل خارج عن الفهرسة مبعناها احلقيقي       . Ahlwardt املستشرق أُلْورد 
 . أنه حيتاج إىل جهد ووقت كبريين

 :املناهج  )٤(
 أن ،  ويف أوربـا وأمريكـا  ، نستخلص من هذا العرض السريع واملوجز عند العرب قدميا    

 مع اإلشارة ِإىل ما اشتهرت بـه مـن          ، ةكثريا من هذه الفهارس اهتمت بذكر اسم املخطوط       
 .  وتاريخ والدته ووفاته   ،  مصحوبا بكنيته ولقبه وشهرته    ،  واسم املؤلف كاملًا   ، أمساء أخرى 

 وقابلت يف هذه احلالة بـني املخطوطـة         ، وأشارت بعضها إىل كون املخطوطة مطبوعة أم ال       
أوراقها وقياسـها     مث عدد  ، ها وموضوع ، وختامها .  وذُكر فيها أول املخطوطة    . واملطبوعة
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 واالهتمـام   ،  وتاريخ النسـخ   ،  واسم الناسخ  ،  ونوع اخلط  ، وعدد األسطر يف كل صفحة    
 وعصـر   ،  اليت تدل على قيمـة النسـخة       ، بالسماعات واإلجازات والتملكات والوقفيات   

 .  ورقم النسخة يف اخلزانة،  واجللد، كتابتها
 غري  .  على النحو الذي ذكرناه آنفًا     ، تدل والتفصيلي وخلطت هذه الفهارس بني النهج املع     

 وهو منـهج    . أن الفهارس يف الوقت احلاضر أخذت الشكل املعتدل دون التحليل والتفصيل          
مقبول إذا أخذنا يف االعتبار أن اهلدف من عمل املفهرس أن يدلَّ العاِلم أو الباحـثَ علـى                  

  أمـا دراسـة    . ي مييز نسخة عن أخـرى      مع بعض التوصيف املفيد الذ     ، وجود املخطوطة 
 .  فذلك من شأن الباحث نفسه، املخطوطة وحتليلها وبيان أبواا وفصوهلا

 وهي علـى    ، يتضح مما سبق أن فهرسة املخطوطات العربية تتخذ أكثر من سبيل ومنهج           
 :وجه التحديد ثالثة 

وهي اليت تتألف مـن   : أو فهرسة القوائم أو األدلة ، منهج الدرجة األوىل  : أوهلا  
 وهي احلد األدىن    . عناصر أساسية مشتركة بني مجيع درجات الفهرسة على اختالف أنواعها         

 . الذي ينبغي احلرص على استيفائه
 ،  وتاريخ النسـخ   ،  ونوع اخلط  ،  واسم املؤلف  ، عنوان املخطوطة : وهذه العناصر هي    

 مع حتديد الد    ، ملخطوطة وعرضها  وطول ا  ،  وعدد السطور  ،  وعدد األوراق  ، واسم الناسخ 
 وإذا خلت املخطوطة مـن      .  ورقمها فيها  ،  واملكتبة اليت حتتفظ ا    ، إذا كان جزًءا من كتاب    

 لترشد  ،  أو متليكات مؤرخة   ،  أو إجازات  ،  حيرص على ذكر ما ا من مساعات       ، سنة النسخ 
 . لنساختهاإىل أقرب تاريخ 

 وبالتفريط تصـبح    .  ال ينبغي التفريط فيه    ، رجة األوىل هذا هو احلد األدىن من عناصر الد      
 وهو هدف   ،  وال تدل إلّا على وجود املخطوطة يف مكان كذا         ،  وناقصة هذه القوائم مبتسرة  

 إذ ال بد أن يصحبه شيء من توصيف النسخة الذي مييزها عن نسخة              . غري كاٍف هلذا املنهج   
 مث يكتشف بعـد     . هب ودب من النسخ مصورة     حىت ال جيمع احملقق أو الباحث ما         ، أخرى

 ويحزن على ما بذل من جهد ووقـت ومـال   ، ذلك أن بعض هذه النسخ ال تفيده يف شيء  
 . لتصويرها
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              واحلد األدىن من التوصيف ميكِّن احملقق من مجع النسخ الضرورية والكافية إلخراج الـنص
 .  فيعني الدارس على دراسته، م واألخطاءأراده مؤلِّفُه صحيحا ومربًءا من األوهاكما 

 سـواء كانـت يف      ، وكم عاىن الباحث أو املتخصص من هذه القوائم املومهة املبتسـرة          
 .  أو بطاقات قاصرة، سجالت أو دفاتر

 وهو فهرس   ، وقد ذكرنا مثال هذه الدرجة من الفهرسة امللتزمة باحلد األدىن من العناصر           
 . ىل بعض املالحظات حولهوأشرنا إ، خمطوطات شستربيت 

وهو املنهج الذي   :  أو الفهرسة الوصفية الوسط      ، منهج الدرجة الثانية  : وثانيها  
 دف إظهار متيـز     ،  املقنن ،  أو الشرح  ، يهتم بذكر عناصر الدرجة األوىل بشيء من البسط       

ام بسنة وفـاة     من مثل االهتم   .  فال يترك مالحظة مفيدة إلّا يذكرها      ، هذه النسخة عن غريها   
 كـذكر املدينـة أو      ،  ومبكان النسخ الذي متَّ فيـه      .  أو ذكر القرن الذي عاش فيه      ، املؤلف

 . املدرسة أو املرتل
 وأهـم   . هذه الدرجة عن سابقتها    ومن متطلبات هذا املنهج زيادة بعض العناصر اليت متيز        

طع من املخطوطة ألهداف نرغب      تقت ، هذه العناصر املضافة االهتمام بأول املخطوطة وآخرها      
 وسنفصل يف هذين العنصرين يف سلسلة حماضرات        .  ولنتائج نود الوصول إليها    ، يف إظهارها 

 وأن خيلو من    ، ون كيف نضع هلما الضوابط حىت ال يكون االقتطاف عشوائيا          وستر ، أخرى
 ولـذكرها   ، ينـة  وسترون أن لفاحتة املخطوطة وخامتتها منهجية مع       . التطويل أو االختصار  

 .  وفوائد مجة سنأيت على ذكرها يف حينه، مقاصد حمددة
 وسـنة   ، ومن العناصر الزائدة واملطلوبة هلذا املنهج االهتمام بتعريف موجز باملخطوطـة          

 يف فصل الحق من هـذه       ،  وسنفصل يف هذه العناصر    .  ومصادر الترمجة والتوثيق   ، التأليف
 . احملاضرات

 فهرس جمموعـة غاريـت يف جامعـة         ،  على حنو ما سبق أن ذكرناه      ، نهجومثال هذا امل  
 ،  وكذلك فهارس معهد اخلطوطات العربية يف عمومها       . برنستون بالواليات املتحدة األمريكة   

 . خاصةً ما صدر منها يف السنوات األخرية اليت التزمت ذا املنهج الصارم

وهي اليت ـتم بـذكر      :  التحليلية    أو الفهرسة  ، ةثمنهج الدرجة الثال  : وثالثها  
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 ويزيد عليهما شيء هو الذي مييز فهرسة هـذه الدرجـة عـن              ، عناصر املنهجني السابقني  
 مـع   ،  وهو بيان تفصيلي وحتليلي جلميع مواد هذه املخطوطة من أبواب وفصول           . سابقتيها

 بـذكر رقـم     ،  وأحيانا يبين املفهرس موقع كلِّ مكون      . ذكر مكونات مادة هذه املخطوطة    
 وهو فهـرس    ،  وقد ذكرنا قبل قليل مثال هذا املنهج       .  وجهها أو ظهرها   ، الصفحة أو الورقة  

 .  يف عشرة أجزاء، Ahlwardt أُلْورد برلني الذي وضعه املستشرق األملاين خمطوطات
 وهذه مسـألة    . عمله ِإىل ساحة الباحث   وواضح أن هذا املنهج يخرج املفهرس عن نطاق         

 وأن نعـرف    .  وهي أن نعرف دائما األهداف املبتغاة من الفهرسة        ، نبه هلا تهمة ينبغي أن ن   م
 .  ال نتجاوزها، حدود عمل املفهرس

 ،  حنن يف غىن عنه    ،  ما حيتاجه من جهد ووقت     ، ومن مآخذ هذا اللون من الفهرسة أيضا      
 وهي أن حنو ثلثيها مل يفهـرس        ، ية فهرسة املخطوطات العربية احلادة    بإزاء ما نعلم من إشكال    

 وفقدان التمويل املايل الكبري الذي حيتاجه نشر هذه         ،  هذا جبانب ندرة املفهرس الكفء     . بعد
 . الدات الضخام

 :العناصر  )٥(
ضافة إىل   باإل ، صر األساسية عن املخطوطة   امي ينبغي أن يتضمن العن    إن منهج الفهرسة القو   

ل يف  ص ونف .  فيظْهر متيز هذه املخطوطة عن غريها      ، عناصر أخرى تصفها وصفًا دقيقًا ووافيا     
 :هذه العناصر مجيعا على النحو التايل 

ورد يف صفحة العنوان     نثبت اسم املخطوطة كما      : أو امسها    ،  عنوان املخطوطة  -١
 فيهـا اسـم     ن كثريا من املؤلفني يذكرون     أل ؛  أن نتأكد منه بقراَءة املقدمة     ب وجي . صحيحا
متَّ :  وأحيانـا الناسـخ      ،  وأحيانا جند اسم املخطوطة يف آخرها كأن يقولَ املؤلف         . الكتاب

 وجيب الرجوع إىل املصادر اليت توثِّق اسـم املخطوطـة           .  أو أُجنز كتاب كذا    ، كتاب كذا 
 أو كتـاب    . »ة العارفني هدي«و» إيضاح املكنون «:  أو ذيليه    ، »كشف الظنون «ككتاب  

 وقد جند   .  ذكرنا سابقًا  ا وغريها من املراجع مم    ،  أو كتب التراجم والطبقات    ، »الفهرست«
 . خالفًا بسيطًا يف العنوان نشري إليه يف موضعه
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 وال نذكر   .  ويهتم بكنيته ولقبه وشهرته    ، نذكر اسم املؤلِّف كاملًا   :  اسم املؤلِّف    -٢
 ونرجـع إىل    .  ونتأكد من اسم املؤلِّف يف مقدمة الكتاب إذا وجد         . يمألقاب التعظيم والتفخ  

 ، للزِركِْلـي » األعالم« مثل كتاب    ، املصادر لتوثيق اسم املؤلف ككتب التراجم والطبقات      
 وكتـاب بروكلمـان وسـزكَني      .  أو املصادر املذكورة فيهما    ، لكحالة» معجم املؤلفني «و

 ويفِصل يف هذا اللقب     ،  املؤلفني  وحيدث أن تتشابه بعض أمساء     . ؤلِّفمهمان يف توثيق اسم امل    
 ،  وامسه واسم أبيـه وجـده      ،  مث اللقب  ،  ويرتب اسم املؤلف مبدوءًَا بالكنية أولًا      . والشهرة

 والصحيح عندي أن يبدأ بالكنية حىت       .  واملستشرقون يبدأون باللقب مث الكنية     . وأخريا شهرته 
 وال بد أن نلحق باسم املؤلف سنة وفاته باهلجريـة           .  ألنه به ألصق   ، وامسهال يفصل بني لقبه     

» معجم املؤلفني « و ، للزِركِْلي» األعالم« وهذا متوفر يف كتاب      . )ورمبا ما يقابلها بامليالدية   (
ذكر عصره الذي عاش فيه. الةلكحهتم بسنة الوالدة.  وإذا مل جندها يوال ي  . 

 ، د منه معرفة اجلمل األوىل من املخطوطـة       املقص:  أو فاحتتها    ،  أول املخطوطة  -٣
 واملقصد الثاين التأكد مـن      . مستبعدين ما يتكرر يف كل خمطوطة تقريبا كالبسملة واحلمدلة        

 وسـبب   ،  ومنهجه يف التأليف   ،  واالهتمام بروايات الكتاب   ، صحة اسم املخطوطة ومؤلفها   
 . صحة الكتاب وتوثيقهعن  مما ينبئ ،  أو ملن ألَّفه، تأليفه

 ونكتفي بذكر اجلُمـل     . ال نطيل يف االقتطاف منها     : أو خامتتها    ،  آخرها -٤
 وتم مبا يشعر أن الكتاب قـد متَّ ولـيس           .  تسبق تاريخ النسخ واسم الناسخ     األخرية اليت 

 .  وكل ما هو مفيد يف اية املخطوطات،  كما تم بسنة التأليف. ناقصا

:  وقياس الصفحات    ،  وعدد األسطر  ،  وعدد أوراقها  ، املخطوطة أجزاء   -٥
 على أن مييز بني     ،  الذي يفهرسه إن كانت املخطوطة ذات أجزاء       يهتم املفهرس يف ذكر اجلزء    

 وأن يذكر الفصـل أو البـاب أو         . أو الناسخ ) املؤلف(األجزاء إن كانت من صنع املصنف       
 ويذكر عدد أوراق املخطوطة إذا      .  والذي ينتهي به   ،  يفهرسه الترمجة اليت يبدأ ا اجلزء الذي     

 وإن مل يكـن مرقمـا       .  وجه وظهر  ،  والورقة يف العادة تتكون من صفحتني      . كانت مرقمة 
 وإذا مل يكن    .  ويذكر عدد األسطر يف كل صفحة      . فاألفضل ترقيمه باألوراق ال بالصفحات    
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 وإذا كانت السطور خمتلفة متاما يذكر       .  كذا وكذا  عدد السطور متساويا يذكر أا تقع ما بني       
 أما نـوع الـورق فهـو        .  ويذكر كذلك قياس الصفحات طولًا وعرضا      . »خمتلف«كلمة  
 .  وفنية متقدمة،  ومعرفة عمره حيتاج إىل فحص خمربي، متعدد

 فيذكر  ، جيب أن يكون املفهرس ملما بأنواع اخلطوط      :  نوع اخلط وألوان احلرب      -٦
 ويشري إىل تغاير اخلطوط يف املخطوطة الواحدة إذا تعاقـب           ، خلط الذي كُتبت به املخطوطة    ا

 .  وكثري من املفهرسني ال يستحسنون وصف اخلط باحلُسن أو اجلودة          . عليها أكثر من ناسخ   
 وإذا كان اخلط مقروًءا أو      ،  النقط  أو كانت مهملة   . ويشار إىل الكلمات إن كانت مشكولة     

 وإذا كانت عنوانات األبواب والفصول خبط أكرب مـن          ،  كبري احلرف أو دقيقه    ، ءغري مقرو 
 وحينئٍذ تكون   ،  أو كُتبت يف عصره    ،  ويشار إىل النسخة إذا كانت خبط املصنف       . خط املنت 

  . للنسخة قيمة عليا
  أو ،  كأن تكون عنوانات الفصول بلون أمحر      ، ويذكر لون احلرب إذا كان هناك عدة ألوان       

 .  والشرح بلوٍن مغاير، يكون املنت باألسود أو األمحر

 يهتم باسم الناسخ وعمله إن كان عاملًا أو         : اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه       -٧
 وقد حنتاج إىل الرجوع إىل كتب التراجم والطبقات     .  أو غري ذلك   ، قاضيا أو خطاطًا مشهورا   
 . باليوم والشهر والسنة ويذكر تاريخ النسخ . لالستقصاء عن الناسخ

بت فيه ما   نا يفيد عند تقدير القرن الذي كت       وه ، وحيدث أن تكون املخطوطة غري مؤرخة     
 واملفهرس املدرب يستطيع دون     .  أو سماعات  ، عليها من متلكات أو عبارات وقف أو حتبيس       

 وميكـن   .  ألن لكل عصر خطًّا عِرف بـه       ؛ هذه اإلشارات أن يقدر عصر كتابة املخطوطة      
 واستعراض  ، للمفهرس املبتدئ أن يدرب نفسه على معرفة عصر اخلطوط باملشاهدة واملقارنة          

 . الكتب اليت اهتمت بترتيب أنواع اخلطوط ترتيبا تارخييا

 ويذكر ما على اجللد ،  يعلّق املفهرس على غالف املخطوطة اليت يفهرسها: الغالف   -٨
 وبعد دربة طويلة قد يستطيع      . ارف هندسية أو نباتية    وزخ ، من تذهيب أو كتابات منقوشة    

 وتفيد  . املفهرس أن حيدد عمر املخطوطة من غالفه إذا مل حتمل هذه املخطوطة تاريخ نسخها             
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 . دراسة اجللود من الناحية الفنية تطور صناعة التجليد يف العامل اإلسالمي على مراحله املختلفة

هرس يف موضعه من البطاقة املصدر اليت أتت املخطوطة   بين املف ي:  مصدر املخطوطة    -٩
 على أن يبين رقـم      ،  أو نقلت من مكتبة إىل أخرى      ،  كأن يكون شراء أو هبة أو وقفًا       ، منه

 .  لتعني الباحث عن املخطوطة اليت يسأل عنها، املخطوطة القدمي

هنـا  يهـتم    : مالحظات عامة وذكر التملكات والسَّماعات واإلجازات        -١٠
 بسبب رطوبة أو    ،  فنذكر حالتها جيدة أو سيئة     . بذكر ما ختتص به املخطوطة اليت نفهرسها      

 ويعـني علـى     . )نقص( وما ا من طمس أو خرم        .  أو تقصف أوراق   ، بلل أو أكل أَرضة   
 وهي الكلمة اليت توضع يف ذيل الصفحة لتقابل         ، »التعقيبة«معرفة نقص املخطوطة يف الداخل      

 . ة يف الصفحة التاليةأول كلم
 ومـن قابلـها     ، ويذكر كذلك إذا كانت النسخة مصححة أو مقابلة على نسخة أخرى          

 وبيان ما على هوامشها مـن       . ت على املؤلف نفسه   ئأو كأن تكون النسخة قُر     : وصححها
 وما عليها من متلكـات وتارخيهـا        .  خاصةً إذا كانت لعامل كبري     ، تعليقات أو تصحيحات  

 ،  وما عليهـا مـن إجـازات أو سـماعات          . ملالكني إذا كانوا مشهورين معروفني    وأمساء ا 
  .  ومن هو صاحب اإلجازة أو السماع، وتوارخيها

) مكتبـة ( أي كتبت مللك أو سلطان أو خزانة ، ويبين املفهرس إذا كانت النسخة خزائنية  
 وذات زخـارف    ، بإطار مـتقن   وصفحاا جمدولة    ،  ويف العادة تكون جمودة اخلط     ، معروفة

 وبيان ما يف أوهلا أو أوائل فصوهلا وأبواا مـن تـذهيب أو              . وتذهيب يف جلدها وأوراقها   
واهلندسـة  ) امليكانيكـا ( وهل حتتوي على رسوم وصور وأشكال مثل كتب اِحليل           . زخرفة
 . والفلك

 وتارخيها ومكاا   ومن املفهرسني من يهتم ببيان الكتاب فيما إذا سبق طبعه وذكر طبعاته           
 .  وبيان الزيادات فيها،  ومقارنة املخطوطة باملطبوعة، وناشرها أو حمققها

يذكر املفهرس املصادر الـيت رجـع إليهـا          : مصادر عن املؤلِّف واملخطوطة      -١١
 .  ونسبة املخطوطة إىل صـاحبها     ، سنة وفاته و ،  واسم املؤلف  ، للتحقيق من اسم املخطوطة   
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ـ  ،  بل يكتفي باألساسي منها    ، ملفهرس من ذكر هذه املصادر    على ألّا يكثر ا    كشـف  « كـ
 . »هديـة العـارفني   « أو ذيله الثاين     ، »إيضاح املكنون « أو ذيله    ، حلاجي خليفة » الظنون

 إذا كانت املخطوطة من مؤلفات القرون األربعـة         ، لندميل »الفهرست«وميكن الرجوع إىل    
 . األوىل

 ، خلـري الـدين الزركلـي     » األعالم «،  وسنة وفاته  ، ؤلفومن املصادر اجليدة السم امل    
 ويف هذين الكتابني بعض املصادر اليت قد حنتـاج إىل الرجـوع        . لكحالة» معجم املؤلفني «و

لكـارل بروكلمـان    » العـريب  تـاريخ األدب  « :  ومهـا  ، هامانوهناك مصدران   ، إليها  
 وكنا قد ذكرنا هذه املصادر      . )باألملانية(  لفؤاد سزكَني » تاريخ التراث العريب  « و ، )باألملانية(

 . يف احملاضرة األوىل
 فيمكن الرجـوع إىل     ،  أم مل يطبع   ، أما رجوع املفهرس إىل ما طُبع من هذه املخطوطات        

ـ ، بعض املصادر املعروفة    . م١٩٢٩لسركيس الذي وقف عند سنة      » معجم املطبوعات « ك
» ذخائر التراث العريب املطبوعة   « و ،  املنجد لصالح الدين » معجم املخطوطات املطبوعة  «و

 الـيت   ، ومستدركاته ، »املعجم الشامل للتراث العريب املطبوع    « و . لعبد اجلبار عبد الرمحن   
 . صدرت مجيعها عن معهد املخطوطات العربية

 فاموع أو اموعة هـي الـيت        . »ااميع« وهي   ، وهناك لون خاص من املخطوطات    
 ،  رسـائل  – يف الغالب    – ويكون أكثرها    ، الغالف أكثر من خمطوطة واحدة    تضم بني دفيت    

 ولو كان   ،  وينبغي أن نفهرس كل مصنف على حدة       . أي مؤلفات صغرية ذات أوراق قليلة     
 علـى أن    .  وحيرر له بطاقة كما حيرر للمخطوطة الضخمة بطاقة        ، املصنف من ورقة أو أكثر    

 مث حيدد موضع املخطوطة من بني كتـب         ، سخة رقم اموع  يذكر يف البطاقة عند وصف الن     
 .  وموضع صفحاا بذكر رقم الورقة اليت تبدأ ا وتنتهي، اموعة

بني اسم  ي فال   ، ت فهرسة املخطوطات أن تكون النسخة ناقصة األول واآلخر        ومن مشكال 
 جهده الكتشاف اسم     وعلى املفهرس يف هذه احلالة أن يبذل قصارى        . املخطوطة وال مؤلفها  

 . املخطوطة ومعرفة مؤلفها
 وقـد جنـد     .  أو االثنني معا   ،  أو املؤلف  ، وقراَءة املقدمة تدل أحيانا على اسم الكتاب      
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 وميكن الرجوع إىل كتب املصادر ملعرفة ما أُلِّف يف          . إشارات يف داخل النص إىل اسم املؤلِّف      
 يقودك إىل تأصيل الكتاب امسا      ، قابلة واملقارنة  مث امل  ،  لعلَّ الظن والتخمني   ، موضوع الكتاب 

 ومن ثَم   ،  وقد جتد داخل النص نقولًا عن كتب أخرى ميكن منها حتديد زمن املؤلف             . ؤلِّفًاوم
 أو قد جتد يف مصادر أُخرى نقولًا عن         . يسهل معرفة ما أُلِّف يف ذلك العصر يف هذا املوضوع         

 وهنا تربز أمهية سعة ثقافة املفهرس وطول جتربته ممـا           . ا ا نعرف امسها ومؤلفه    ، خمطوطتنا
 كـأن   ،  أو حتديد شيء ما يعني على معرفتها       ، يؤدي به إىل كشف غموض هذه املخطوطة      
     .  وأن تطيل يف اقتطاف أوهلا وآخرها، تذكر يف بطاقتك عنوانات أبواا وفصوهلا
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